Zápis z valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička
ČR, konané 28.11.2012
Jednání bylo přítomno 23 škol ze 43 – viz prezenční listina
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – seznámení s programem valné hromady
Ustanovení mandátové a návrhové komise.
Kontrola usnášení schopnosti valné hromady
Zpráva o činnosti Rady Asociace
Zpráva o hospodaření Asociace
Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí
Různé
Usnesení
Závěr

AD 1) ZAHÁJENÍ
Valnou hromadu zahájil
programem

jednatel Asociace p. Pavel

Chrenka - seznámení s

AD 2) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE
Byla zvolena mandátová komise ve složení – předseda p. Baričák – SŠ Ostrava, pí.
Šrámek -. SŠ Hradec Králové
Byla zvolena návrhová komise ve složení – předseda p. Lédl – SŠ Lanškroun, pí.
Šťastná – SŠ Vizovice
AD 3) KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI
Na dnešní valné hromadě se zúčastnilo 23 škol ze 43 členů Asociace a valná
hromada je usnášeníschopná.
AD4) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka
 V roce 2012 je počet členů v Asociaci 43 škol
 Splnění úkolů z minulé valné hromady:
- svolat valnou hromadu na rok 2012
- zrušení či zachování Asociace – jednotlivé školy se měly rozhodnout,
výsledky hlasování 26 škol pro, 3 školy proti, 11 škol nedodalo odpovědi ve
stanoveném termínu
 Radu Asociace tvoří zástupci těchto škol, kterým byl prodloužen mandát do
konce roku 2013
- SŠ potravinářská a služeb Brno
- SŠ obchodu a služeb České Budějovice
- SŠ obchodu a služeb Jihlava
- SOŠ a SOU Lanškroun
- SŠ služeb a podnikání Ostrava
- SŠ Havířov -Prostřední Suchá

- SŠ oděvní a služeb Vizovice
 Rada Asociace se sešla v roce 2012 celkem 2 x – 13.4.2012 v Havířově a
2.11.2012 v Brně. Účast členů Rady Asociace byla 100%
 V průběhu roku se podařilo zajistit:
- konání soutěže Harmonie 2012 v Českých Budějovicích
- vydání nových soutěžních řádů pro soutěže kadeřníků, kosmetiček,
Nail artu
- vítězové kategorie kadeřník a kosmetička byli ocenění na akci České
ručičky v divadle Reduta Brno v červnu 2012
- proškolení hodnotitelů Nail art v červnu 2012 Lanškroun
 V Radě Asociace došlo k výměně členů – pí. Siwková z rodinných důvodů
odstoupila z funkce vedoucí pracovní sekce kadeřník a do této funkce byla
zvolena pí. Mertlíková

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE – pí. Zaimlová
Finanční přehled AKAKOS k 27.11.2012.
Převod zůstatku na BÚ z r.2011:
Převod zůstatku pokladny z r.2011:

27 099,41 Kč
11 948,00 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky za r.2012:
Úroky z běžného účtu:
Startové Harmonie 2012

71567,84Kč
42 500,00 Kč
67,84 Kč
29 000,00 Kč

Výdaje:
Bankovní poplatky:
Poštovné, materiál

46 346Kč
1 296,00 Kč
45 050,00 Kč

Zůstatek na běžném účtu:
Pokladní zůstatek:
Celkem zůstatek:

56 871,25 Kč
7 398,00 Kč
64 269,25 Kč

AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ
Sekce oboru kadeřník – pí. Mertlíková
1. Informace o novinkách jednotných závěrečných zkoušek :
- školní rok 2012/2013 - 6 témat v písemné části , 3 témata v praktické
části, 30 otázek ústní části
- obsah jednotného zadání – úpravy – vyřazeny dvojznačné otázky
- cizí jazyk – fiktivní konverzace (nemá se hodnotit gramatická
správnost)
- ekonomika – výpočet by měl být jen v písemné části, teoretické
otázky jen v ústní části
- odborná práce – termín do konce ledna 2013
- změny v roce 2013/2014 – vytvoření databáze pro jednotné závěrečné
zkoušky -. libovolné čerpání z databáze (písemná, praktická a ústní
část)
2. Proškolení hodnotitelek kadeřnic – druhá polovina března 2013 - Brno –
přesný termín bude včas oznámen
Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Zaimlová
3. Informace o proškolení hodnotitelek Nail artu pí. Pýchovou v červnu 2012
v Lanškrouně – malá účast jen 8 hodnotitelek
4. Návrh na úpravu soutěžního řádu Nail art - návrh soutěží nebudou sledovány
časově
5. Informace o spolupráci s pí. Knoblochovou a Unii kosmetiček
6. Zajištění návštěvy v laboratořích na Univerzitě T. Bati ve Zlíně v roce 2013 –
zorganizuje pí. Šťastná SŠ Vizovice
7. Proškolení hodnotitelek kosmetiček – druhá polovina března 2013, Brno –
přesný termín bude včas oznámen
Sekce soutěžní – p. Petrovský, pí. Zaimlová
1. Na Harmonii 2012 soutěžilo 66 žáků z 25 středních škol a jedné střední školy
z Rakouska (LINZ)
- kategorie :
kadeřník dámská – 24 soutěžích
kadeřník pánská - 16 soutěžících
fantazijní líčení – 17 soutěžících
Nail art – 9 soutěžících
2. Zajištění diváků na soutěž – diváci nejen ze střední školy v Českých
Budějovicích ale i z jiných škol
3. Mediální prezentace – zajištěna velmi dobře – regionální televize, noviny
českobudějovický Deník
4. Informace o cenách pro vítěze i účastníky soutěží, poděkování sponzorům
5. V rámci akce Českých ručiček se zúčastní vítězové kategorie dámský
kadeřník a fantazijní líčení slavnostního večera v divadle Reduta Brno –
19.6.2013

6. Informace o prezentaci a reportáže zástupců České ručičky (p. Koudelka , pí.
Konečná – Jihomoravský kraj)
Poděkování jednatele Asociace panu Petrovskému a paní Zaimlové za výbornou
organizaci Harmonie 2012.
Sekce spolupráce s partnery - p. Skupin
Zajištění spolupráce s firmami v rámci spolupráce soutěže Harmonie 2012.
Jménem AKAKOSu a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné
školy České Budějovice bylo osloveno několik desítek partnerů. Úspěšná byla u
následujících firem, organizací a fyzických osob:
Jihočeský krajský úřad České Budějovice
Schwarzkopf profesionál Henkel ČR
Ilirija CZ, s.r.o. Třebíč
Ryor s.r.o. Praha
Cmíral Praha
MAKO BUTTERFLY s.r.o. Praha
Barekol Pelhřimov
Kaaral JCOS s..r.o. Teplice
Integra - Jehličková Miloslava Strašice
VOKAPO –Valíčkovi kadeřnické potřeby s.r.o.
Ondřej Suchý Skalice
Jednota Č. Budějovice
Langová Renata
Výše věcných darů se pohybovala v částce okolo 2.000 až 10.000,- Kč s tím, že
partnerům byla nabídnuta možnost reklamních prostorů na výstavišti. Firmy opětovně
nepožadovaly písemnou smlouvu a dodání věcných darů do Českých Budějovic
provedly ve vlastní režii.
Přesto musím konstatovat, že se nepodařilo pokračovat ve spolupráci s některými
dlouhodobými partnery. Proto se zapojila do zajištění drobných upomínkových
předmětů pro soutěžící i občanská sdružení při školách rady asociace.
Záštitu nad soutěží měl opětovně hejtman Jihočeského kraje.
Je nutno vyzdvihnout podstatný podíl při komunikaci s partnery pořádající školy v
čele s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Petrovským.
Pro další úspěšnou spolupráci se s sponzory je třeba i nadále pokračovat v:
- udržování průběžné komunikace – zaslat partnerům DVD HARMONIE 2012
s poděkováním
- zvýraznit význam a kredit soutěží oborů kadeřník, kosmetička zajištěním
účasti pokud možno všech škol
- udržení účasti zahraničních škol
- dostat sponzory do časopisů a novin (školních, regionálních), na webové

stránky asociace AKAKOS (informace o loňském ročníku HARMONIE 2011
se objevily jak v regionálním tisku a televizi, tak i v celorepublikových
odborných časopisech, také prezentace na DVD byla pozitivní. Prolinky
partnerů na našich stránkách.
AD 7) RŮZNÉ
p. Chrenka
1. Informace o možnosti jednat na NUV v Praze ohledně převedení oboru
vzdělání kosmetické služby ze 4letého na 3letý obor. K této problematice se
vyjádřili zástupci jednotlivých škol
- pí. Marková – SŠ Brno – výuční list současně s maturitou nelze , protože
neexistuje H obor kosmetické služby. Kosmetičky vykazují nízkou kvalitu
studijních výsledků, neúspěšnost u maturit
- p. Šrámek – Hradec Králové - problém s úrovní vzdělání kosmetiček není
- pí. Šťastná – SŠ Vizovice – přiklonění k výučnímu listu
- p. Szymezcek – SŠ Havířov – upozornil na vysoký počet škol v krajích, které
vyučují obor kosmetické služby, nízká úroveň všeobecně vzdělávacích před.
- pí. Zaimloová – SŠ České Budějovice – v rámci trhu práce rekvalifikace
kosmetických služeb – není na úrovni našich žáků, změna ŠVP – 1. -3.
ročník posílit odborný výcvik, 4. ročník zaměřen na všeobecně vzdělávací
předměty – maturita
- p. Lédl – SŠ Lanškroun – není H obor, proto není prostupnost jako u oboru
Elektro, návrh na 3 + 1 nebo 3letý obor
Na základě této diskuze vzniklo pověření zástupců Asociace pí. Markové a pí.
Zaimlové jednat na NUV Praha a MŠMT o změně RVP pro obor kosmetické
služby na 3 + 1
2. Požadavek na nahlášení změn adres a názvů škol z důvodu optimalizace
3. Nabídka pí. Pýchové – mistryně světa v nailartu – ohledně seminářů pro
pedagogy zabývající se nailartem – zajistí si školy v rámci krajů
4. Informace o pořádání semináře pí. Libotowské v prosinci 2012 v Praze (tvorba
nové učebnice, pleťové masky)
5. Valná hromada navrhla vytvořit pomocí pedagogů učebnici pro kosmetičky,
sestavení týmu proběhne na zasedání Rady ‚Asociace v Lanškrouně
13.2.2013, pozvání pí. Němcové z NUV Praha
p. Lédl
1. Pozvání na Kalibr cup 14.2.2013 v Lanškrouně
AD 8) USNESENÍ
Na Valné hromadě je přítomno 23 ze 43 zaregistrovaných škol a Valná Hromada je
usnášení schopná.
1. Valná hromada schvaluje
a) návrh usnesení
pro

23

proti 0

zdržel se 0

b) program jednání
pro

23

proti 0

zdržel se 0

c) volbu mandátové a návrhové komise
pro

23

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

d) zprávu o činnosti Rady Asociace
pro

23

e) zprávu o hospodaření
pro

23

f) zprávu o činnosti pracovních sekcí
pro

23

g) drobné úpravy v soutěžním řádu oboru Nail art
pro

23

proti 0

zdržel se 0

2. Valná hromada bere na vědomí
Průběh soutěže Harmonie 2012
3. Valná hromada ukládá
a) svolat Valnou hromadu Asociace dle Stanov v termínu do 30. 11. 2013
b) vyvolat jednání zástupců asocie na MŠMT a NUVu o změnu RVP pro
obor kosmetické služby v rozsahu 3 + 1
AD 9) ZÁVĚR
Jednatel Asociace poděkoval SŠ Brno za umožnění uspořádání valné
hromady a také poděkoval všem za účast a popřál šťastný návrat do jejich
domovů.

Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka

České Budějovice, 29.listopadu 2012

